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به بهانه برگزاری سومین جلسه 
رسیدگی به اتهامات طبری مورد 

بررسی قرار گرفت  

برکات مبارزه 
با فساد بدون 
تبعیض و تبلیغ

س��ومين جلس��ه رس��يدگی به اتهامات اكبر طبری معاون 
اجرايی س��ابق حوزه رياس��ت قوه قضايي��ه و متهمان ديگر 
اين پرونده، صبح ديروز به رياس��ت قاضی بابايی در ش��عبه 
5 دادگاه كيفری يك اس��تان تهران در حالی  برگزار ش��د، 
ك��ه مردم اميدوارن��د عزم قوه قضاييه برای مبارزه با فس��اد 
ج��دی و دنباله دار باش��د و اجازه ندهد ك��ه اين اقدام موثر 
نمايش��ی و تبليغاتی جلوه كند.  رهبر معظم انقالب بارها در 
خصوص مبارزه با فساد، تاكيدات فراوان داشته اند كه نمونه 
ای از اين فرمايش ايشان مرقومه ای در پاسخ به نامه اسحاق 
جهانگي��ری معاون اول رئيس جمهور، در ارتباط با برگزاری 
»همايش ملّی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد« 
بود.  معظم له در اين مرقومه به تاريخ 17 آذر 1393 منتشر 

شده، آشکارا اقدام قاطع و اساسی را از سران سه قوه خواستار 
شده و نوشته اند: »نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد 
را تحسين می كنم، لکن اين سمينار و امثال آن بناست چه 
معجزه ای بکند؟ مگر وضعيت برای ش��ما مسئوالن سه قوه 
روشن نيس��ت؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشی كه 
از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بين مس��ئوالن امر 
وج��ود دارد، چرا اقدام قاطع و اساس��ی انجام نمی گيرد كه 
نتيجه را همه بطور ملموس مشاهده كنند.« واكاوی همين 
نمونه از فرمايش های مقام معظم رهبری حکايت از آن دارد 
ك��ه وقتی رهبر انقالب تلويحا نفر دوم دولت را از رفتارهای 
نمايشی در مبارزه با فس��اد برحذر داشته و توصيه به اقدام 
قاطع و عملی می كند، نش��ان می دهد كه خواس��ته ايشان 
مبارزه هميش��گی با فساد به شکل قاطعانه و خالصانه در هر 
قوه ای اس��ت. ايشان در س��ال 1380 نيز در متن نامه خود 
و پيش از فرمان هش��ت ماده ای نوشته بودند: »خشکانيدن 
ريش��ه ی فس��اد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در 
اين باره، مس��تلزم اقدام همه جانبه بوسيله ی قوای سه گانه 
مخصوصاً  دو قوه ی مجريه و قضائيه اس��ت. قوه ی مجريه با 
نظارتی س��ازمان يافته و دقيق و بی اغماض، از بروز و رشد 
فساد مالی در دس��تگاهها پيشگيری كند و قوه ی قضائيه با 
اس��تفاده از كارشناس��ان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و 
خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی كشور بردارد. بديهی 
اس��ت كه نقش قوه ی مقنن��ه در وضع قواني��ن كه موجب 
تس��هيل راه  كارهای قانونی اس��ت و ني��ز در ايفاء وظيفه ی 

نظارت، بسيار مهم و كارساز است«.
 پرهيزازتبعيض 

يک��ی از مواردی كه هم��واره مورد توجه اف��کار عمومی در 
موضوع مبارزه با فس��اد قرار دارد، مسئله تبعيض در اجرای 

قانون است، به نحوی كه 

مقام معظم رهب��ری در اين زمينه تاكي��د كرده اند: » هيچ 
ش��خص و نهادی نم��ی تواند با عذر انتس��اب به اين جانب، 
يا ديگر مس��ئوالن كش��ور، خود را از حس��اب كشی معاف 

بشمارد.«
در حال حاضر اقدامات رئيس قوه قضائيه در مبارزه با فساد، 
اعتماد عمومی برای مردم به وجود آورده است و تاكيدی بر 
اين امر است كه  هركس در محدوده كار خود بايد به اقامه 

حق بپردازد و از فساد و تبعيض و ظلم دوری كند.
اي��ن به آن معناس��ت كه نمی ت��وان در كن��ار درب قانون، 
پنجره ای به نام تبعيض و بی عدالتی را باز كرد و عده ای را 
از پاسخگويی مس��تثنی دانست. برخورد با متخلف و تخلف 
بدون تبعيض بايد يکس��ان باش��د و به وق��ت عمل كردن، 
تناس��ب جرم با جريمه و به يك چش��م نگاه كردن به همه 
آحاد مردم ، نه تنها آبروی نظام را به خطر نمی اندازد بلکه 

آن را حفظ می كند. 
 مبارزهبافسادنهفقطفاسد 

يکی ديگر از مسائلی كه الزم است در اين رابطه به آن توجه 
كرد، عنصر مبارزه با فساد است، بسياری از مدعيان، با فساد 
مبارزه نمی كنند بلکه با فاس��د مبارزه می كنند اما اين امر 
موجب تعميق فساد شده و بستر را برای فساد ديگران فراهم 

و آنان را جسور تر می كند. 
رهبر معظم انق��الب در اين باره تاكيد دارند: » بزرگ بودن 
خطا به دو چيز اس��ت: يکی اينکه خود خطا بزرگ باش��د � 
مثاًل فس��ادهای مالي بزرگ يا خيانت های بزرگ، يکی هم 
اين اس��ت كه خطا كننده، مس��ئول يا شخص مورد اعتماد 
باشد. گاهی س��رزدن خطاهای كوچك از انسان هايی كه از 
آنها انتظار امانت می رود، ضررش خيلی بيش��تر از خطاهای 
بزرگ ديگران اس��ت. بايد با اين خطاها برخورد ش��ود. اين، 
در كاراي��ی نظام تأثير دارد. با برخورد با فس��اد، هم موجب 
می شود كه افراد دقت بيشتری بکنند و هم موجب می شود 

كه دست های خيانت كار بترسند و عقب بکشند.«
ق��وه قضاييه در اقدام��ات خود بايد ضم��ن توجه به رعايت 
تناس��ب جرم و جريمه به گونه ای عمل كند كه همه بدانند 
دس��تگاه قضايی كش��ور با كسی ش��وخی ندارد و مفسدين 

حساب كار را داشته باشند . 
اصالحات ساختاری و فسادزدايی، نبايد منحصر بر پرونده های 
م��وردی بوده بلکه بايد برای از بين بردن زمينه های فس��اد 
حركت كرد. يکی از مصاديق ش��فافيت اين اس��ت كه روند 
تصميم گي��ری و اج��رای تصميم��ات در بخش های مختلف 
كش��ور اعم از مجلس، دولت و هم��ه نهادهايی كه به نوعی 
ب��رای م��ردم تصمي��م می گيرند،مرئی و در منظ��ر رؤيت و 
قضاوت مردم باش��د؛ از جمله روند تصميمات آنها در حوزه 
اقتصاد، بودجه و مس��ائل مرتبط با آن، قراردادها، يارانه ها و 
نحوه توزيع آنها، نحوه محاس��به ماليات، عوارض و... همگی 

بايد برای مردم كاماًل شفاف و روشن شود.

 پرهيزازرفتارشعاری
 يک��ی از موارد ديگری كه رهب��ر معظم انقالب در مبارزه با 
فساد بر آن تاكيد دارند، پرهيز از رفتارهای شعاری، تبليغاتی 

و تظاهر گونه است . 
ايش��ان در اين زمينه تاكيد دارن��د: » به جای تبليغات بايد 
بركات عمل مش��هود گردد. هر گونه اطالع رس��انی به افکار 

عمومی بايد به دور از اظهارات تبليغات گونه باشد.« 
در حقيقت بايد گفت مبارزه با فس��اد با ش��عار دادن تحقق 
نمی يابد بلکه اين كار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و 

جديت حکومت و دولت است. 
در عين حال بايد در نظر داش��ت وقتی در زير مجموعه يك 
مدير ارش��د، تخلف بزرگی اتفاق می افتد، باوجودی كه خود 
آن مدير ولو مرتکب فس��ادی نش��ده باشد، بازهم نمی توان 

گفت كه اساساً او ديگر وظيفه ای نداشته است.
نمونه اين امر را می توان در پرونده طبری يافت كه به سبب 
جايگاهش در معاونت اجرايی حوزه رياس��ت قوه قضائيه در 

دوره پيشين، توانسته برخی از جرائم را مرتکب شود. 
 اما همي��ن موضوع، يعنی حضور طب��ری در دوره آيت اهلل 
آملی باعث ش��ده است كه انگش��ت انتقاد برخی سياسيون، 
فعاالن فضای مجازی و البته بخشی از مردم به سمت ايشان 
گرفت��ه ش��ود.  بايد به اف��کار عمومی حق داد ك��ه در كنار 
بررس��ی پرونده طبری و خرسندی از مبارزه بدون تعارف با 
اين متهم، از مقامات ارش��د نيز به خاطر اين موضوع گاليه 
هايی داش��ته باش��ند. درست است كه فس��اد از هرجا و در 
هرس��طحی امکان ورود داش��ته و يقينا آق��ای آملی هم در 
جريان هيچکدام از اين مفاسد قرار نداشته است، اما يکی از 
مهمترين داليل مفاسد صورت گرفته اكبر طبری به واسطه 
جايگاه او در معاونت اجرايی حوزه رياس��ت قوه قضائيه بوده 
اس��ت به عبارت بهتر متاس��فانه بايد پذيرفت كه اين حجم 
فس��اد در نزديك ترين موقعيت به رئيس وقت عدليه انجام 
شده است. از سوی ديگر زمانی كه اتهامات طبری افشا شد 
آيت اهلل آملی با انتش��ار بيانيه ای تن��د، كذب بودن اتهامات 
طبری را عنوان كرد و نوش��ت: »برخی از اتهامات مطرح در 
مورد معاون اجرايی حوزه رياس��ت قباًل در دادس��را بررسی 
ش��ده و كذب بودن آن محرز ش��ده بود. رئيس قوه قضاييه 
پيشين هم خود مس��تقاًل آنها را بررسی و خالف بودن آنها 
برای وی محرز شده بود. مدعيان اگر مدعی وجود اتهاماتی 
ديگر هس��تند چرا در طول 10 س��ال آنه��ا را با رئيس قوه 

قضاييه در ميان نگذاشته اند؟« 
يقينا بايد ايشان از اين مفاسد بی خبر بوده باشد ولی حسن 
ظ��ن و يا غفلت از يکی از اعضای زيرمجموعه در اين ماجرا 
ديده می ش��ود. از اين رو به نظر می رس��د بهتر است ايشان 
ضم��ن اعالم برائت علنی از اين ماجرا، از مردم كش��ور بابت 

رفتار اين زير مجموعه خود عذر خواهی كنند . 
اين اقدام بسياری از شبهات و حتی اتهامات تخريبی برخی 

مغرضين درباره ايشان را در افکار عمومی از بين می برد. 
ام��ام راحل نيز در مقاطعی با تواضع و فروتنی از مردم ايران 
باب��ت كوتاهی در انج��ام برخی اقدامات انقالب��ی كه از نظر 
ايش��ان بايد قوی تر انجام ميشد از مردم عذرخواهی كردند. 
اگ��ر امام خمينی)ره( بابت عدم انجام كامل برخی وظايف از 
مردم عذرخواهی می كنند آيا الزم نيس��ت برخی مسئولين 
ارش��د كه مدعی پيروی از ايشان هستند بابت برخی مفاسد 

زيرمجموعه های خود از مردم عذرخواهی بکنند؟!
 نهضتعلنیسازی

بايد گفت بس��ياری از مردم و بخصوص حاميان سيد ابراهيم 
رئيس��ی رئيس دس��تگاه قضا، برخوردهای قوه قضائيه را در 
مبارزه با فس��اد  می ستايند و تکريم می كنند . آنها به اصالح 

امور در دوره سيد ابراهيم رئيسی اميد دارند.
ام��ا ع��ده ای ديگر نيز هس��تند كه تالش م��ی كنند تا اين 
برخوردها را سياس��ی جلوه داده و حركتی در راستای ريشه 
كنی نفوذ رقبا عنوان كنند.  س��ال گذشته نيز زمانی كه قوه 
قضايي��ه روند جديد مبارزه با مفس��دان را آغاز كرد برخی از 
دولتم��ردان اين اقدام��ات را نمايش��ی و انتخاباتی خواندند. 
از جمل��ه اين انتقادات می توان ب��ه اظهارات رئيس جمهور 
بعد از انتش��ار اخباری از محاكمه حس��ين فري��دون )برادر 
رئيس جمهور( در رس��انه ها اش��اره كرد . روحانی در مورخه 
98/6/6 در پانزدهمين جشنواره شهيد رجايی گفت: »فساد 
و ران��ت با بگير و ببن��د و دادگاه از بين نمی رود و دس��تگاه 
قضائی آخرين مرحله اس��ت.« وی در پايان همان ماه نيز در 
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، نسبت به روند دادگاه های 
مفاسد اقتصادی انتقاد كرد و معتقد بود كه برخورد با مفاسد 
اقتصادی »برخورد جناحی« شده است!  واكنش به اظهاراتی 
اينگونه  بود كه آيت اهلل رئيس��ی رئي��س  قوه  قضائيه 10 روز 
بعد از آن )در تاريخ 98/7/3( در نشس��ت اجالسيه خبرگان 
رهبری در پاسخ به سؤالی درباره ريشه های ايجاد فساد، يکی 
از اين ريشه ها را نبود شفافيت دانست و در ادامه گفت: »دفاع 
حزبی و قبيلگی از دوستان و همفکران، يکی ديگر از عوامل 
ايجاد فساد است.« طبيعی است آن عده كه اقدام قوه قضاييه 
را برای مقابله با مفس��دان مخالف اه��داف و منافع خود می 
دادنند، برای فرار از پاس��خگويی در برابر افکار عمومی دست 
ب��ه فرافکنی، عمليات روانی و انحراف اذهان بزنند و اقدامات 
قوه قضائيه در مبارزه با فساد را نمايشی و انتخاباتی بخوانند.

اينکه قوه قضائيه مبارزه با فساد را از خود آغاز كرده نشان می 
دهد كه عزمی جدی برای اين كار دارد. 

اما برای رفع چنين سوء تفاهماتی قوه قضاييه  نيازمند نهضت 
شفافيت و علنی سازی اس��ت. برای اين امر به نظر می رسد 
ش��فاف سازی قوانين و گريز از قوانين تفسير پذير، گام اولی 

است كه قوای سه گانه مکلف به انجام آن هستند . 
گام ديگ��ر در اين زمينه می تواند  التزام عملی به محاكمات 

شفاف و علنی باشد. 

رسولاكرم)ص(: دو گروه از اّمت من اگر صالح شوند، اّمتم صالح می شوند و 
اگر فاسد شوند، اّمتم فاسد می شوند، عالمان و حاكمان.

گزارش

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 10-99 ق
1-نام دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضالب استان گیالن

و  دستى  روش  به  فاضالب  شبکه  بازسازى  و  اصالح  و  بردارى  مناقصه:نگهدارى،بهره  موضوع  مختصر  2-شرح 
مکانیزه شهرستان رشت بمدت 2 سال

3-مهلت خرید اسناد:تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 99/4/4
قراردادها     گیالن،دفتر  استان  فاضالب  و  آب  قدس-شرکت  پارك  اسناد:رشت،جنب  حضورى  خرید  4-محل 

تلفن:33368482
انصار شعبه  بانک   2902-43- 122222222-1 بحساب  ریال   1/000/000 وجه:مبلغ  واریز  نحوه  و  اسناد  5-قیمت 

شهداى گمنام رشت به نشانى رشت،فلکه یخسازى بنام شرکت آب و فاضالب استان گیالن
تضمینى،واریز  بانکى  :چک  تضمین  –(انواع  1/503/677/000ریال  مناقصه:  در  شرکت  سپرده  6-میزان 

وجه،ضمانتمامه بانکى)
مبلغ اولیه قرارداد:78/207/624/716ریال

7-مهلت و محل تحویل پیشنهاد:تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/4/17 دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن

8-زمان و مکان گشایش پیشنهادها:ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/4/18،سالن جلسات
امور بهره  9-رشته پیمانکار:آب-(پیمانکاران داراى تاییدیه صالحیت شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور در 

بردارى و نگهدارى از تاسیسات آب و فاضالب.)
10-محل تامین اعتبار:جارى

11-دستگاه نظارت:معاونت بهره بردارى و توسعه آب
12-ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنى(HSE) در هنگام عقد قرارداد الزامى است.

 http://iets.mporg.ir:13-سایت ملى مناقصات کشور
 www.abfa-guilan.ir:سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن

14-مهلت اعتبار پیشنهاد:3ماه(براى مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد.)
15-هزینه دو نوبت آگهى مندرج در روزنامه کثیر االنتشار کشورى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

نوبت اول:99/3/25
نوبت دوم:99/3/26

 آگهی مناقصات عمومی دو مرحله اي به شماره  99-8

شرکت توزیع نیروى برق استان کردستان

دوم
ت 
نوب

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
( سهامی خاص )

R شماره
مناقصه

تاریخ دریافت موضوع
اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پاکات

بازگشایى پاکات 
الف و ب

بازگشایی  
پاکت ج

میزان سپرده شرکت درمناقصه 
بصورت تجمیعی(ریال)  - ***

199-8
واگذاري تعمیرات دوره اي شبکه و تجهیزات توزیع برق به روش 
خط گرم در سطح استان کردستان با کلیه امکانات الزم با 5 اکیپ 

مختلف(در 5 گروه)

 99/03/26
لغایت
99/04/04 

99/04/1599/04/1699/04/231/553/900/000

*** میزان سپرده جهت هر گروه بصورت تفکیکى در اسناد مناقصه درج گردیده است.
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان

نوع تضمین: مطابق آیین نامه تضمین معامالت شرکتهاي توزیع نیروي برق مندرج در اسناد مناقصه
محل خرید اسناد: شرایط مناقصه عمومى و مدارك مرتبط در آدرس   www.kurdelectric.ir از تاریخ 1399/03/26 لغایت 1399/4/4 قابل دانلود میباشد.

محل تحویل پاکات : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري
هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برندگان مناقصه میباشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.
 iets.mporg.ir یا سایت پایگاه ملى مناقصات  www.kurdelectric.ir شرکت توزیع برق    www.tavanir.org.ir براي کسب اطالعات بیشتر به سایت توانیر

مراجعه و یا با شماره تلفن هاي 9 – 33283601 – 087 داخلى 2048 و 2072 تماس حاصل فرمایید.


